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КОЛИ ПОТРІБНА 
ПОДВІЙНА ДІЯ!

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua



За рахунок подвійного механізму дії НЕБІАР® ПЛЮС 
до 90% пацієнтів досягають цільових цифр АТd.1
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небіволол 5 мг
на добу

небіволол 10 мг
на добу

небіволол 5 мг + ГХТЗ 12,5 мг
на добу

небіволол 10 мг + ГХТЗ 25 мг
на добу
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НЕБІАР® ПЛЮС  має подвійний механізм дії3:

НЕБІВОЛОЛ
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блокує 
β1-адренорецептори

Знижує Артеріальний тиск Зменшує об’єм 
циркулюючої 
кровіЗнижує ЧССb

Блокування 
реабсорбції іонів 
натрію та хлору

ГХТЗe



НЕБІАР® також можно використовувати 
у випадках специфічного ситуативного стресу:2

Емоційні симптоми

Тривога
Страх
Важкість концентрації
Утруднене засинання
Безсоння

Соматичні симптоми

Сердцебиття, тремор, 
запаморочення, головний біль
Болі у м’язах, напруження шиї 
та спини
Головний біль

НЕБІАР® та НЕБІАР® ПЛЮС 
на 35% доступніший за оригінальний небіволол4,5

35%на доступніший

НЕБІВОЛОЛ
НЕБІВОЛОЛ+



Посилання:
a   АГ – артеріальна гіпертензія.
b   ЧСС – частота серцевих скорочень.
c   САТ – сістолічний артеріальний тиск.
d   АТ – артеріальний тиск.
e   ГХТЗ - Гідрохлортіазид.
f   ХСН - хронічна серцева недостатність.

1. Ettore Malacco. Небіволол/Гідрохлортіазид: нова комбінація фіксованих доз для ефективної спрощеної антигіпертензивної терапії. High Blood Press Cardiovasc Prev 2008 Apr; DOI: 10.2165/00151642-200815020-00006;
2. Згідно настанові 00729 МОЗ України. Тривожний розлад https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3522
3. Згідно інструкції до лікарського засобу Небіар Плюс.
4. Згідно з листом ТОВ «ПРОКСІМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ» від 28 липня 2022 р. Вихідний номер № 2117.
5. Згідно з листом ТОВ «ПРОКСІМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ» від 28 липня 2022 р. Вихідний номер № 2119.

НЕБІАР® ПЛЮС діюча речовина: небіволол, гідрохлортіазид; 1 таблетка містить: небівололу (у формі небівололу 
гідрохлориду) – 5 мг; гідрохлортіазиду – 12,5 мг. Селективні блокатори бета-адренорецепторів із тіазидними 
діуретиками. Код АТХ C07B B12. Показання: лікування есенціальної гіпертензії. Протипоказання: підвищена 
чутливість до діючих речовин або до інших компонентів лікарського засобу; підвищена чутливість до інших суб-
станцій; печінкова недостатність або порушення функції печінки; анурія, тяжка ниркова недостатність (кліренс 
креатиніну менше 30 мл/хв); гостра серцева недостатність. Побічні реакції: наведені окремо для кожної активної 
субстанції. Небіволол. Головний біль, запаморочення, парестезії. Запор, нудота, діарея. Підвищена втомлюваність, 
набряки. Гідрохлортіазид. Ортостатична гіпотензія, сухість у роті, нудота. Відпускається за рецептом лікаря. Р.П.: № 
UA/17352/01/01 від 26.04.2019 до 26.04.2024. Виробник: АТ «Київмедпрепарат» (виробництво (фасування) з про-
дукції in bulk фірми-виробника Файн Фудс енд Фармасьютікалc Н.Т.М. С.П.А., Італiя). Місцезнаходження виробника 
та адреса місця провадження його діяльності. Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. Заявник. ТОВ «АРТЕ РІУМ 
ЛТД». Місцезнаходження заявника. Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

НЕБІАР® діюча речовина: небіволол; 1 таблетка містить: небівололу (у формі небівололу гідрохлориду) – 5 мг. Се-
лективні блокатори β-адренорецепторів. Код АТХ С07А В12. Показання: есенціальна артеріальна гіпертензія. Хро-
нічна серцева недостатність легкого ступеня або помірного ступеня тяжкості, як доповнення до стандартних методів 
лікування хворих віком від 70 років. Протипоказання: підвищена чутливість до діючих речовин або до інших 
компонентів лікарського засобу; підвищена чутливість до інших субстанцій; печінкова недостатність або порушення 
функції печінки; анурія, тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв); гостра серцева недо-
статність. Побічні реакції: головний біль, запаморочення, парестезії. Запор, нудота, діарея. Підвищена втомлюва-
ність, набряки. Відпускається за рецептом лікаря. Р.П.: № UA/17235/01/01 від 05.02.2019 до 05.02.2024. Виробник: 
АТ «Київмедпрепарат» (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника АКТАВІС ЛТД, Мальта, фірми-виробника 
«Балканфарма-Дупніца» АД, Болгарія). Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. Заявник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Місцезнаходження заявника та/або 
представника заявника. Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в Інструкціях для медичного застосування лікарських засобів НЕБІАР® ПЛЮС і НЕБІАР®. Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для 
використання в професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах з медичної тематики. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 02.08.2022 р.

НЕБІАР® ПЛЮС –  досягнення цільового 
АТa та ЧССb за рахунок 
подвійного механізму дії.

АГa 1 ступінь
140–159 мм рт. ст.

Приймає
чистий

небіволол 

АБО 

не приймає 
жоден

β-блокатор

1 таблетка 
НЕБІАР® ПЛЮС

вранці

АГa 2 ступінь
160–179 мм рт. ст.

ЧССb ≥ 90

В інших випадках
НЕБІАР®

САТc < 130 мм рт. ст. – ХСНf

НЕБІАР® ПЛЮС   Алгоритм лікування


